
Maart is alweer aangebroken en dat betekent dat het voor jongeren tijd is om zich te gaan oriënteren op hun vervolgoplei-
ding! Door bijvoorbeeld informatieavonden te bezoeken en een dag mee te lopen bij een opleiding naar keuze kunnen jonge-
ren alvast een kijkje nemen op verschillende scholen.  
 
Het nieuwe schooljaar start pas in september, maar het is belangrijk dat jongeren zich vóór 1 april aanmelden voor een mbo-
opleiding. Studenten mogen in principe niet meer geweigerd worden voor een mbo-opleiding, mits zij zich voor 1 april heb-
ben aangemeld, de verplichte intake-activiteiten hebben bijgewoond en voldoen aan de vooropleidingseisen. Sommige oplei-
dingen hanteren aanvullende eisen. Kijk hiervoor goed in het toelatingsbeleid. 
 
Op 15 maart zijn er nog voorlichtingsavonden/informatiemarkten bij het Alfa-college en het Noorderpoort.  
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Ramon in een jongeman van 19 jaar. Hij is geboren in Veendam, opgegroeid in Meeden en woont 
nu in Zuidbroek. Ramon is een vrolijke en ambitieuze jongen. In zijn vrije tijd doet hij graag aan 
kickboksen om fit te blijven. Hij wil in september van dit jaar graag starten met de mbo-opleiding 
Begeleider Specifieke Doelgroepen, voorheen Sociaal Agogisch Medewerker. Hiervoor is Ramon 
aangemeld en ook al aangenomen!  
Omdat hij onderwijs wil blijven volgen en zijn Nederlands en rekenen op peil wil houden, zit hij tot 
die tijd in de educatieklas. Direct na de start van Ramon in de Educatieklas is hij ook begonnen met 
een stage bij de AH. Zijn grootste leerdoel is op dit moment discipline. Hij wil het ritme en de struc-
tuur van de educatieklas volhouden zodat hij na de zomervakantie goed voorbereid met zijn oplei-
ding kan starten! 

  Even voorstellen … Ramon (Educatieklas) 

Op 10 april geven wij van 14:30-16:00 uur een voorlichting over onze trajecten. Deze voorlichting is bedoeld voor professio-
nals die werken met (kwetsbare) jongeren met of zonder startkwalificatie die weer school- en leerbaar gemaakt moeten of 
jongeren die sollicitatietraining nodig hebben om een baan of BBL-plek te bemachtigen.   

 
Geïnteresseerd? U kunt zich tot 6 april aanmelden door een mail te sturen naar leer-
honk@opleidingbinnstad.nl (met vermelding van naam, telefoonnummer, functie +organisatie). 
Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar en onze voorlichtingen 
worden altijd druk bezocht! 

Inas is één van de leerlingen uit de educatieklas. Ze is een serieuze meid en weet wat ze wil. Dit geldt 
ook voor haar vervolgopleiding. Ze wil later graag met kinderen werken en heeft daarom samen met 
haar begeleider van het WIJ-team een stage geregeld bij de kinderopvang bij WIJ  
Korreweg. Op donderdag en vrijdag wordt er bij het WIJ-team gekookt en gegeten samen met de kin-
deren. Inas helpt mee en vindt dit erg leuk. Toen de jongerencoach op stagebezoek ging rook het 
heerlijk in de keuken! Er waren veel kinderen en samen waren ze bezig om soep en kaasbroodjes te 
maken.  
Ook helpt Inas haar begeleiders mee met het organiseren van andere activiteiten zoals een knutsel-
middag of een uitje naar de bioscoop. Inas haar stagebegeleider geeft aan dat ze heel tevreden is over 
Inas; ‘Inas neemt veel eigen initiatief en heeft een natuurlijk overwicht op de jonge kinderen’.  

  Op stagebezoek bij… Inas (educatieklas) 

  Voorlichting voor verwijzers! 

Op vrijdag 30 maart is Binn’stad gesloten wegens Goede vrijdag. Onze leerlingen hebben dan geen lessen en stage. De bij-

eenkomst van het Bijbanen Project op 30 maart wordt samengevoegd met de bijeenkomst van de Sollicitatieclub op 28 

maart (13.30-16.00 uur).  Ook op tweede paasdag, maandag 2 april, is Binn’stad gesloten.  

  Goede vrijdag 

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/
mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl
mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl
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Mijn naam is Jameela, 24 jaar en sinds kort ben ik begonnen met een werkervarings-

plek als jongerencoach van de pre-entreeklas bij Opleiding Binn’stad. Ik heb sociaal 

juridische dienstverlening gestudeerd aan de Hanzehogeschool en ik ben afgelopen 

november afgestudeerd.  

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in de geestelijke gezondheidszorg als ago-

gisch werker. Tijdens mijn stage binnen de GGZ kreeg ik af en toe te maken met jon-

geren. Toen merkte ik dat ik veel energie kreeg van het werken met jongeren. Bij 

Binn’stad werd mij direct al duidelijk; het motiveren, stimuleren en coachen van 

jongeren is inderdaad iets waar ik energie van krijg. Zoals ik er nu over denk; wil ik 

dit nog lang doen.  

Deze werkervaringsplek biedt mij de kans ervaring op te doen in het werken met 

jongeren. Binn’stad biedt mij de gelegenheid een BOA opleiding te doen zodat ik 

over een paar maanden ook kan solliciteren naar een functie als leerplichtambte-

naar. Ik krijg vanuit Binn’stad de nodige begeleiding en er wordt mij de ruimte gebo-

den veel te leren en aan mijn leerdoelen te werken.    

  Even voorstellen… nieuwe coach pre-entree klas 

Het is nog steeds gezellig druk bij de sollicitatieclub! Veel nieuwe gezichten maar af en toe komt er ook een oude bekende 
voorbij die weer op zoek zijn naar een nieuwe baan of bbl-plek. Er zijn weer een aantal jongeren uitgestroomd naar een 
baan:  

• Kor is gestart bij Streetwise en heeft een contract van 24 uur per week. Hij promoot goede doelen op straat. 

• Tyrone heeft een baan bemachtigd in de metaalsector.  

  Sollicitatieclub 

In de nieuwsbrief van februari hebben we Levi al kort aan u voorgesteld. Hierin stond vermeld dat 
Levi direct kon starten met een stage bij de Kruidvat. Deze stage viel Levi zwaar en heeft hier dan 
ook afscheid moeten nemen. Met behulp van de jongerencoach van Opleiding Binn’stad heeft 
Levi een nieuwe stageplek gekregen, namelijk bij de KFC. Levi is vorige week op deze stageplek 
begonnen en heeft het hier naar zijn zin.  
 
Zijn stagebegeleider vindt het begeleiden van jongeren in het werken bij de KFC een mooie uitda-
ging. Zelf zegt hij hierover: ‘Het mooie van mijn vak is het begeleiden van een relatief jonge doel-
groep. Zij zijn opgegroeid in een modernere tijd ik merk dat ik me hier als leidinggevende aan 
moet aanpassen. Iedere jongere is anders en dat maakt het interessant. Het leuke aan een 
fastfoodketen als KFC is dat wij een jongere als Levi de kans kunnen geven zich te ontwikkelen in 
de huidige maatschappij’. 

  Op stagebezoek bij… Levi (pre-entree) 

Badr is 26 jaar en is naast zijn opleiding logistiek op zoek naar een bijbaan. Suzana is een jongedame van 18 
jaar, zit in de ISK (internationale schakelklas) en is op zoek naar een bijbaantje in de horeca.  
Tijdens de bijeenkomsten van het Bijbanen Project hebben ze gewerkt aan een cv en beide hebben ze gesol-
liciteerd bij Happy Italy. Ze zijn uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ook Samson is op sollicitatiegesprek 
geweest bij Happy Italy. Hij is inmiddels aangenomen!  
 
Iedere vrijdagmiddag is er een bijeenkomst van het Bijbanen Project. Kijk voor meer informatie op onze web-
site (klik). 

  Bijbanen Project 

… wij op zoek zijn naar een nieuwe office manager? Klik hier voor de vacature.  

… onze jongerencoach Fransien en facilitair medewerker Corina een nieuwe baan hebben? 

… dus zijn wij ook op zoek naar een kandidaat voor onze facilitaire werkervaringsplek. Klik hier voor de vacature. 

  Wist u dat…. 

https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/bijbanen-project/
https://www.opleidingbinnstad.nl/vacatures/office-manager-32-uur/
https://www.opleidingbinnstad.nl/vacatures/facilitair-medewerker-32-uur/

